
300 
támad, felső széle fakózöldbe mosódik 
át. Az ibolyaszín sávot aranysárga 
csík emeli feljebb, lebegve, gomolyogva, 
mintha a föld hajlatán túlról színes 
ködök szállanának fel. Azután tűzcsík 
lobban végig a föld peremén, kelet felé 
lángol a szemhatár, lobogásától kékké 
sápad a lilaszín, elfakul a zöld ; azután 
ez a tűz is lohad, csak a magja piroslik, 
akár az eleven parázs ; nő, nő, kere-
kedik s felbukkan egy izzó tűzkorong 
karimája : Itt a nap. Egy sugár száll 
végig a föld felett, borzongatóan hűvös, 
fakó sugár : a rét virágai dideregve éb-
rednek tőle. A fák még dermedten álla-
nak, álombamerülten; a ködös fél-
homályban óriás fagyott jégvirágokhoz 
hasonlítanak. Azután a szürkülét fáty-
lának foszlányai szétszakadoznak a 
faágak között, csalitokban, belehulla-
nak árkokba, pocsolyákba. A fák ágait 
megrezzentik az ébredő madarak : az 
ákác sorból éles csivittel rebben fel egy 
felhő veréb ; a seregély nagy csataná-
val nyüzsög a nád közt; a rét füvei 
hajladoznak, fázós bogarak futnak fel 
a fűszálak hegyére, melegedni a napban. 
Ébred, mozdul, szólal minden. Hajnal 
van.» 

Ez a francia impresszionista festőkre 
emlékeztető leírás, melynek képsoro-
zatába csak a végén vág bele egy-két 
akusztikai jelenség észrevevése, meg-
mutatja Voinovich ábrázoló tehetségé-
nek határait is : a vászonra felvitt fes-
ték néha csak festék marad, nem ala-
kul ki szín belőle. De látni tisztán lát 
mindent. Érezzük a figyelem pontos 
beállítottságát. 

Ép olyan tisztán lát, ha embereket 
rajzol is. Az emberek figurája egyfor-
mán érdekli, bármilyen lelki-testi habi-
tusúak. Nem vadássza a különössége-
ket. S nem törődik vele : milyen ren-
dűek, rangúak : urak vagy parasztok. 
Ha parasztokat rajzol, leírásain, lélek-
rajzán nem érzünk semmi különleges 
érdeklődést, semmi beállítottságot, 
semmi népességet. Népi tárgyú elbe-
széléseiben nincs semmi abból a szo-
ciológus jellegű pózból: íme a magyar 
paraszt, ilyen a magyar paraszt. Nem, 
emberekről, emberi lelkekről van szó 
itt is, vágyakról, kis örömekről, rejtett 
s kitakart fájdalmakról. Semmi külön-
leges hangsúly. Még csak azt se mondja, 
azt se hangsúlyozza : a paraszt is ép 
olyan ember, mint mi vagyunk. Csak 
jól megnézi őket, s leírja kívülről-
belülről. 

A valóságot époly tisztán látja, mint 
a káprázatokat. Nemcsak az élő em-

bernek, de az árnyékok leírásában is 
pontos. Agya ilyenkor is hűvös nyu-
galmú, nincs benne ideges nyugtalan-
ság, csak némi borongás. Ha felidézi 
a holtak árnyait, emlékezete idézi fel, 
nem képzelete. De néha megtörténik 
vele mégis, hogy lehúnyja szemét és 
álmodik. Merengve jár az álmok hold-
sugaras erdejében. De ilyenkor se nőt-
teti meg az árnyakat, melyek ember-
alakúak és emberlelkűek, csak még 
jobban megérzi sok fájó titkukat s szo-
morú részvétet mutat irántuk. Melan-
choliája ilyenkor elmélyül s közel van 
ahhoz, hogy szeméből kigördüljön egy 
kövér könnycsepp. A leíróból előtör a 
költő. Ilyenkor alighanem magát írja. 

Nem szeretném azonban, ha Voino-
vich írói egyéniségének e részletező 
rajza nem hozná ki eléggé arcának leg-
szembetűnőbb, legjellemzőbb vonását; 
azért végül is egy határozott főmondat-
ban kell hangsúlyoznom: könyvéből 
egy nagy kultúrájú, művészlelkű, kissé 
szomorú férfiarc néz reánk, akit nagy 
kultúráltságából folyó finom érzékeny-
sége s nem az alkotó ösztön elemi ereje 
késztet az írásra. Minthogy azonban 
könyvében igazi élvezetet leltünk, 
megerősített régi felfogásunkban, hogy 
az irodalmi munka egy meglehetős 
nagy százalékban kultúráltság és lelki 
érzékenység dolga. Dóczy Jenő. 

Ossendowski: A sötét Kelet árnyéka. 
Ossendowski, a lengyelek hírneves, 
utazó tudós-írója az emberiség törté-
nelmének talán legborzalmasabb drá-
máját írja le e könyvben. Sokan és sokat 
írtak már a cári Oroszország megren-
dítő tragédiájáról és a vörös szovjet 
rémuralmáról, de több hivatottsággal, 
mint Ossendowski, aligha. Széleskörű 
tudás és jelentékeny írói készség mel-
lett a személyes tapasztalatoknak olyan 
páratlan tömege támogatja őt, ami-
lyennel alig dicsekedhetik még valaki. 

Ossendowski évekig élt Oroszország-
ban, mint rab és mint szabad ember. 
Nyitott szemmel járt-kelt ebben az 
óriási, titokzatos birodalomban, ahol 
a Nyugat modern civilizációja és a 
mongol nomádok ideológiája — mint 
írja — az ortodox kereszténység aszke-
tizmusa és a pogányság tarka kevere-
désben él együtt napjainkig. Olthatat-
lan tudományszomja, nagy, krisztusi 
emberszeretete és mint lengyel hazafit 
az ősi ellenség gyöngéinek kitapogatása 
űzte-hajtotta a végtelen országban. 
Nem elégedett meg Moszkva és Szent-
pétervár fényes szalonjaival és politikai 
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klubjaival, Gorkij és Dosztojewszki 
sötét, külvárosi társadalmával, sőt a 
kolostorok és politikai szövetkezések 
titkos életével sem, hanem neki vágott 
a határtalan pusztáknak s eljutott a 
legrejtettebb, nyomorult faluba is, 
ahol a semmiségbe vész a muzsikok 
millióinak törpe élete. Bejárta az északi 
mocsaras síkságokat, melyeken a Jeges-
tenger fagyos viharai állandóan a halál 
himnuszát sikoltják a rabságban és 
állati sorsban tengődő ember fülébe; 
élt Kaukázus rózsás domboldalain s 
a füves tatárföldön; megfordult Szi-
béria végtelen hómezőin csak úgy, 
mint a kopár Pamir-fennsik peremén; 
eljutott az Amur erdős völgyébe és 
tartózkodott Vladivosztokban és a 
Sárga-tenger partján. Megérthette en-
nek a titokzatos világnak pszicholó-
giáját, fölfoghatta elkövetkezett tragi-
kumának rejtett összefüggéseit és föl-
fedhette a sötétség és babona, a go-
noszság és rövidlátás megdöbbentő 
eltévelyedéseit. 

Ez a könyv valóban a borzalmak 
könyve. Egyes részei az Apokalipsis 
jeleneteivel vetekednek. A modern 
Oroszországot a Nyugat csak álarcban 
ismerte kiváló tudósai, zseniális írói, 
mély szellemű filozófusai, kifinomult 
arisztokratái és a cári udvar ragyogó 
pompája révén. Ami fényes, nagy-
szerű, vonzó volt, az Nyugat tudomá-
sára és piacára került, a sötétség ott 
maradt Keleten. Kifelé ez a néhány 
ezer ember jelentette Oroszországot, 
mely valójában 140 millió nyomorult, 
sötét koponyájú muzsik kaotikus tö-
megéből állott. Tolsztoj mégis innen 
várta az orosz megváltást. Szerinte az 
orosz nemzet itt hordozza magában 
az Istent; a «bogonoszjec» nép istenét 
azonban hiába kereste Dosztojewszki 
a Karamazovokban és Raszkolnikov-
ban, Gorkij a maga külvárosi «mezít-
lábas»-aiban és Csehov a sajátságos, 
ferdeszájjal nevető, szomorú hőseiben, 
kitünt, hogy ennek az óriási ember-
tömegnek — nincsen Istene, se Jeho-
vája, se keresztény Istene. Valami 
primitív deisztikus gondolat él csak 
benne, mely nem tudja, hogy a fából 
készült bálványnak hordja-e az áldo-
zatot, vagy pedig Krisztusnak. Ro-
dionov leleplezései szerint az orosz 
falu, honnan Tolsztoj a nemzet meg-
ifjodását várta, alig jobb, mint egy 
büzhödt mocsár. A varázslók, ku-
ruzslók, kincskeresők, méregkeverők, 
boszorkányok, ördöghívő pogányok és 

antikrisztusok sötét világa az, hol az 
emberi agyafurt gonoszság gazdagon 
burjánozhatik. 

Hát az orosz hivatalok, társadalmi 
klubbok, előkelő szalonok és maga a 
cári udvar? Ezekben élnek az Apoka-
lipsis fantomjai: a Raszputinok, aki-
nek a neve is gonosztevőt jelent, a 
szenteket és ereklyéket szállító Putja-
tin hercegek, a végrendeletet hamisító 
Vonlarlarszkiak, a provokátor Azevek 
és Gaponok stb. Ilyen környezetben 
a gyenge akaratú cárnál és a Raszpu-
tin szuggesztiója alatt vergődő cárné-
nál keveset ért a hazájukért aggódó 
Wittek, Sztolypinok, Rodziankok stb. 
közbelépése. 

És eljött a nagy kaosz. Felfakadt 
mindaz a keserűség, mit az autokrata 
uralom évszázadokon át kitermelt, a 
düh, melyet a szerencsétlen háború 
nagy szenvedései kiváltottak és az 
emberi gonoszságnak egész áradata. 
És ebben az áradatban elmerült az 
egész régi Oroszország. 

Jekaterinburgban, az Ipatiev-ház 
pincéjében még ott reszket és jajgat 
a cári család. Az orosz katonákban 
még mindig akkora a cár iránti tisz-
telet és a félelem, hogy nem vállalkoz-
nak a gyilkosságra. Erre Jurkovszki, 
a jekaterinburgi cseka tagja pisztolyá-
val lelövi a cárt. Aztán az idegen kato-
nák össze-vissza lövöldöztek a fog-
lyokra. Csak a cárné élt még. Kétségbe-
esve jajgatott s egy vánkost húzott le 
az ágyról, amögé rejtőzött. Ekkor az 
egyetlen orosz katona, az idegenek 
között, bajonettjét a vánkoson keresz-
tül a cárné mellébe szúrta. A holt-
testeket hajnalban darabokra vágták, 
elvitték az erdőbe, leöntötték petro-
leummal és elégették. 

Igy mondta el Ossendowskinak Jur-
kovszki öccse Tiencinben a cári család 
kivégzését. Csodálatos — teszi hozzá 
Ossendowski —, hogy ezek és más 
bizonyítékok ellenére is monarchista 
körök még mindig olyan híreket ter-
jesztenek, hogy a cári család meg-
menekült. 

Ime, a könyv rövid vázlata. Tárgy, 
előadás, stílus egyaránt érdekkeltővé, 
az író személyes tapasztalatai pedig 
történelmi szempontból is igen érté-
kessé teszik Ossendowskinak ezt a kö-
tetét, melyet a Franklin-Társulat Ba-
lassa József fordításában kifogástalan 
papiron, ízléses kötésben adott ki. 

Gál János. 
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